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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إن احلمد حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له 
يأيها (( . د أن حممد عبده ورسوله ومن ُيضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشه

يا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ((  ))الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وانتم مسلمون 
 ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتـ َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ ُقوا اللَه الِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحاَم ِإن ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ



ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر * ياَأيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َوقُوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ((  ))اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 
 َه َوَرُسوَلُه فَـَقْد َفاَز فَـْوزًا َعِظيًما َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع الل((  

فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األُمور حمدثاا وكل حمدثٍة . أما بعد
  .بدعة وكل بدعٍة ضاللة وكل ضاللة يف النار

الدين النصيحة الدين النصيحة الدين ( : و بعد فمن املعلوم عندنا مجيعاً قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وحنن املسلمني  . )هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم: قالوا لمن يارسول اهللا ؟ قال .النصيحة

اليوم من عامة الناس الذين جيب على كل ناصٍح أن يوجه النصح إليهم وبصورة أخص حنن معشر السلفيني الذين 
ويفخرون بأن اهللا تبارك وتعاىل قد فضلهم على كثري من , هذا العدد الضخم من املسلمني ميثلون جانباً كبرياً من

املسلمني بأن يسرهلم فهم التوحيد الذي هو أصل النجاة يف اآلخرة من العذاب املقيم هذا التوحيد الذي درسناُه 
نا بأنفسنا حينما وقفنا عند هذه العقيدة وعرفناُه جيداً وحتققنا به عقيدًة ولكين أشعر واألسف ميأل قليب بأننا اغرتر 

. ولوازمها مما هو معلوم من العمل بالكتاب والُسنة وعدم حتكيم غري كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم
والعمل مبا ثبت يف الكتاب والُسنة .ولقد وقفنا هذا املوقف الواجب على كل مسلم من الفهم الصحيح للتوحيد

لكن يبدو وهذا . الذي تفرق إىل مذاهب شىت وطرائق قددا على مر هذه السنني الطويلة.فيما يتعلق بالفقه
ماكررته يف مناسبات كثرية أن هذا العامل اإلسالمي مبا فيه السلفيون أنفسهم قد شغلوا عن ناحيٍة هامٍة من هذا 

لسلوك واالستقامة يف الطريق فكثٌري اإلسالم الذي تبنيناه فكرياً إسالماً عاماً شامًال لكل شؤون احلياة ومن ذلك ا
منا ال يهتم ذا اجلانب من اإلسالم وهو حتسني السلوك وحتسني األخالق ونقرأ يف كتب السنة الصحيحة قول 

ونقرأ يف القرآن  )إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجةقائم الليل وصائم النهار ( النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إلسالمي أن خيتلف املسلمون وخاصة حنن السلفيني بني أنفسهم ألمورال توجب الكرمي أنه ليس من اخلُلق ا

وإن مما يؤسف حقاً أن  ))والتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم (( اخلالف والنزاع نقرأ يف ذلك قوله تبارك وتعاىل 
ىت يف املعركة أن املسلمني يتفرقون إىل طوائف كثرية وأحزاب عديدة وح.نسمع ليس فقط يف البالد اإلسالمية

القائمة بينهم وبني الكفار املستحلني لبعض الديار كإخواننا مثًال األفغانيني فكلنا يعلم أننهم اآلن يف معركة مع 
وما سبب ذلك إال اإلعراض عن بعض ماجاء يف اإلسالم . الشيوعني لكن مع األسف لقد انقسموا إىل طوائف

وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب (( .اآلية السابقة صحيحة يف ذلك .عمن التوجيه إىل االتفاق ونبذ الشقاق والنزا 
أقول هذا اإلختالف وهذا النزاع لن يقف عند حدود البالد البعيدة عنا ولكنه قد وصل إلينا حنن  ))ريحكم 

من أنفسنا وحنن السلفيني الذين نزعم أننا نتمسك بالكتاب والسنة والُسنةالننكر فضل اهللا علينا  مبا تفضل به 



هدايته لنا على التوحيد وإىل العمل مبا ثبت يف الكتاب والُسنة ولكن أليس من الثابت يف الكتاب والسنة أن ال 
نعم . نتحاسد وأن ال نتباغض وأن نكون إخواناكما أمرنا اهللا عزوجل يف كتابه ونبيه صلى اهللا عليه وسلم يف سنته

من املؤسف أن هناك شيئاً من .ن نطبق ذلك ونسعى إليه حثيثاذلك مما عرفناُه معرفًة ومل نطبقه عملياً وعسى أ
التفرق وشيئاً من التنازع ألسباب تافهة جداً ولذلك فيجب أن نضع نصب أعيننا ما يسمى اليوم بلغة العصر 
احلاضر بالتسامح الديين لكن باملعىن الذي يسمح به اإلسالم التسامح الديين قد تتوسع دائرته إىل حيث ال 

ه اإلسالم ولكن حنن نعين التسامح باملعىن الصحيح وذلك ألننا إذا رأينا شخصاً من غري السلفيني فضًال يسمح ب
عما إذا كان من السلفيني أن له رأيا خاصاً أو اجتهادا خاصا أو بل رأيناه أخطأ يف شيء من تصرفاته أ، ال نبادر 

الدين ( ح الذي ابتدأنا هذه الكلمة باحلديث إىل ره مث إىل مقاطعته بل جيب علينا أن نسلك طريق الُنص
فإن نصحناُه وجتاوب معنا فذلك ماينبغي وإن مل يستجيب فليس لنا عليه من  ) ...النصيحة الدين النصيحة 

سبيل وال جيوز لنا أن ندابره وأن نقاطعه بل علينا أن نظل معه نتابعه بالنصيحة مابني الفينة والفينة مابني آونة 
يستقيم على اجلادة وحنن نالحظ يف كثري من جلساتنا اخلاصة فضًال عن غريها بأن شخصني وُأخرى حىت 

متنازعني يف مسألة كل واحد يريد أن جير املوضوع لصاحله فهو ال يطرحه متجرداً عن أن يكون له أوعليه كما هو 
ظهر أنا أين أنا احملق وذاك هو املفروض أن يكون احلث للوصول على احلقيقة الىت أمر اهللا تبارك وتعاىل وليس ال

املخطئ ولذلك جيب أن نتذكر يف هذه املناسبة بعض اآليات وبعض األحاديث الصحيحة اليت ماأظن أن أحداً 
منا ختفى عليه علماً ولكن ختفى عليه تطبيقاً وعمًال ولذلك فإين قد استحضرُت استعانة أو إعانة لذاكريت 

رمية اليت تفيدنا يف هذا الصدد وتعود بنا إن شاء اهللا إىل أن نكون يداً الضعيفة ببعض النصوص من اآليات الك
: واحدًة وصفا واحداً ال يُقاطع أحُدنا أحداً من إخوانه بل يتابعُه باملوعظة والنصيحة فكلنا يعلم قول اهللا عزوجل 

التقوى هنا  ))رحمون إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم أصلحوا بين أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ت(( 
ومن ذلك اإلتباع ملا أمر اهللا عزوجل , هي أمر عام لالبتعاد عن كل خمالفٍة هللا عزوجل ولنبيه صلى اهللا عليه وسلم

فينبغي حماولة  ))وأصلحوا بين أخويكم (( ونبيه من اهلُدى والنور ومنُه ما قدمه بني يدي األمر بالتقوى 
رة تدل على أن ُهناك يعين شىيء مما يوحيبفرقة والفرقة هذه ليست حمصورة اإلصالح بني اإلخوة إذا مابدر باد

إنما المؤمنون أخوة (( مبخالفة العقيدة فقط بل ومبخالفة أحكام الشريعة اليت جاء ا اإلسالم الكرمي فهذه آية 
ارك وتعاىل إمنا يكون فالرمحة اليت نرجوها مجيعا من اهللا تب ))فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترحمون 

َواْعَتِصُموابِ َحْبِل اللِه َجِميًعا (( بتقوى اهللا عزوجل ومن ذلك أن ُنصلح بني املختلفني كذلك جاء يف القرآن 
بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى  َوَال تـََفرُقوا َواذُْكُروا نِْعَمَت اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتمْ 



َها َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلُكْم تـَْهَتُدوَن  ال شك أن هذه اآلية . ))َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الناِر َفَأنـَْقذَُكْم ِمنـْ
وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن ((وجهت إىل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مباشرة فإنه تعاىل خاطبهم بقوله 

َها  مباذا كان اإلنقاذ بال شك بإرسال النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم بكتابه اهللا عزوجل  ))الناِر َفأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ
طبة حنمد اهللا على أن لنا نصيباً الُيستهان به يف خما.وببيانه عليه الصالة والسالم تُرى هل نصيٌب من هذه اآلية

َواذُْكُروا نِْعَمَت اللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم (( اهللا عزوجل يف هذه اآلية الكرمية وخاصة يف 
َها  لذي ألف بيننا ومجعنا ُهنا ما ا ))َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الناِر َفأَنـَْقذَُكْم ِمنـْ

وهناك؟ إمنا هواإلميان بوجوب الرجوع إىل الكتاب وإىل السنة والتحاكم إليها دائماً وأبداً فيما إذا بدر أو ظهر 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى (( ُهناك مايوحي باالختالف واالفرتاق كما قال تعاىل باآلية اليت تعرفوا جيداً 

هذا مما أنعم اهللا تبارك وتعاىل  ))ذلك خير وأحسن تأويًال ,تم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر اهللا والرسول إن كن
(( : علينا وامنت به بقوله عزوجل خماطياً إيانا بعموم النص بينما خاطب الصحابة خبصوص النص أال وهو قوله 

 ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألَف بـَْيَن قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة َواذُْكُروا نِْعَمَت الل
َها  كنا كما نعيش اليوم أكثر املسلمني وهم مسلمون لكنهم كثري منهم إذا مل نقل   ))ِمَن الناِر َفَأنـَْقَذُكْم ِمنـْ

فنحن واحلمد هللا قد أنقذنا اهللا  ))ُرُهْم بِاللِه ِإال َوُهْم ُمْشرُِكوَن َوَما يـُْؤِمنُ َأْكثَـ (( يصدق فيهم قوله تبارك وتعاىل 
عزوجل من الشرك بل منكل أنواع الشرك فهذه من أكرب النعم علينا ولكن علينا أن حنقق متام نعمة اهللا علينا بأن 

مما يؤكد أو  ))اللِه َجِميًعا َوَالتـََفرقُوا  َواْعَتِصُموا ِبَحْبلِ (( نتفق وأن ال خنتلف كما تأمرنا هذه اآلية يف مقدمتها 
قلت آنفا .مما يكون سبباً للمحافظِة على وحدة الصف ووحدة الكلمة ولو صدر من هناك ما يوحي باخلالف

ادُع إلى سبيل ربك (( التناصح يف ديناهللا عزوجل لكن هذه النصيحة جيب أن تكون كما أمر اهللا عزوجل 
حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إّن ربك هو أعلم بمن ضّل عن سبيله وهو أعلم بالحكمة والموعظة ال

هذا نقرؤه يف القرآن دائماً وأبداً لكننا مع  ))ادُع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ((  ))بالمهتدين
ي فضًال عن غريهم نادراً األسف كثرياً ماخنرج عن اآلية وال نطبقها وال ندعوا إخواننا يف املشرب ويف املنهج السلف

ادُع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة (( مانسلك هذا السبيل وهذا الطريق الذي أمرنا اهللا تبارك وتعاىل به 
اادلة باليت هي احسنتتطلب ماقلناُه آنفاً شيئاً من التسامح شيئاً من  ))الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 

أن ُخيطر كُل منا يف باله أنُه مل . الشيء األول أن ُخنطر يف بالنا: شيئني اثنني التسامح وهذا التسامح يستلزم منا
ينزل عليه الوحي مبا عندُه من رأياً فهو ممكن أن يكون املخطئ وأن يكون الشخص الذي جيادله ويناقشُه هو 

هما كان الواحد منا املصيب ينبغي لكل منا حينما يناقش صاحبه أن يستحضر هذه البدهية أننا لسنا معصومني م



قد يكون العامل  "قد يوجد يف املفضول ماال يوجد يف الفاضل " فكثرياً مايتحقق قول العلماء , متعلماً أو عاملاً 
على خطأ واملتعلم على صواب قد يكون املتعلم على خطأ واألمي الذي ال يعلم يكون على صواب وهذا 

نياً متلطفاً مع صاحبه يف املناقشة وهذا أدب مأخوذ من القرآن االستحضار هلذه احلقيقة مما جيعل اإلنسان متأ
الكرمي ألن اهللا عزوجل قد ذكر يف كتابه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان خياطب قومه املشركني وشتان بني 

األدب  املشركني يف ضالهلم وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يف ُهداهم مه ذلك قد أدبه اهللا عزوجل ذا
ُقْل * َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (( السامي الذي عربنا عنه بالتسامح فقال يف القرآن الكرمي 

ا تـَْعَمُلوَن  ا َأْجَر ْمَنا َوَال ُنْسَأُل َعميتنازل فهذا منتهى التسامح يف أثناء املناقشة وليس فيه أن  ))َال ُتْسَأُلو نـََعم
من هذا هو الفريق ؟ مل . املسلم عن عقيدته ولكن فيه افرتاض أّن أحد الفريقني على خطأ واألخر على ضالل

ِإنُكْم (( حيدده هنا لكنه دائماً وابداً حينما يدعوهم إىل اإلميان ويقول هلم إم إن كفروا مبا جاء به من عند اهللا 
ُتْم َلَها َواِرُدوَن َوَما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه حَ  يف الوقت الذي يُفصح هلم بعقيدته ومبصريهم فيما  ))َصُب َجَهنَم َأنـْ

هذا خطاب  ))َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (( إذا استمروا مبخالفه ويقول هلم حينما جيادهلم 
خماطبة أحداً لواحٍد منا؟ ال شك أنه حيب أن يتواضع لُه وأن الرسول عليه السالم للمشركني فكيف ينبغي أن 

هذه اآلية هامة جداً وعلينا .يتسامح مُعه وأن ال حيمل عليه محلة شعواء فيتباعد عنُه كما يتباعد العدو عن عدوه
ُتْسَأُلو نـََعما َأْجَر ْمَنا َوَال ُنْسَأُل  ُقْل َال * َوِإنا َأْو ِإياُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن (( . أن نتذكرها جيدا

وهناك بعض األحاديث الصحيحة اليت أيضاً حنن حباجة إىل أن نتذكرها عمليا وليس فقط فكراً  ))َعما تـَْعَمُلوَن 
ال ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد اهللا أخوانا و ( وعلماً وهو قوله عليه السالم 

ملاذا يهجره . )ال يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ( . )يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث 
تباغضاً وحتاسداً ال ألمر شرعي ال ألنه عصى اهللا ورسوهللكن أكثر ما يقال أنه عصى اهللا ورسوله بسوء فهمه 

يعصى اهللا عزوجل فجاء أحدنا عندي لكن هو مل جياهر باملعصية ومل يعتقد أّن هذه معصية ومع ذلك فهو 
وقاطعُه هذه املقاطعة مشروعة وال شك لكن التقاطع يف سبيل اختالف األفكار ويف املفاهيم هذا من التدابر 

أيضاً هذه اخلليقة أو  ) ...ال تقاطعوا وال تدابروا وال تباغضوا وال تحاسدوا ( املنهي عنُه يف أول هذا احلديث 
دب بني بعض إخواننا السلفيني فهناك ختاصم أحيانا يف بعض املواطن هل الذي  هذا اخللق وهو التحاسد مما

يتوىل إلقاء الكلمة أو إلقاء الدرس هو بكر أو عمر ال أنا أوىل ال ذالك أوىل يامجاعة اتقوا اهللا يف انفسكم إذا  
ه فليتكلم وأعينوه على كان هناك إنسان له شئ من املعرفة ومن العلم وأراد أن يُلقي مايعلمه بني الناس فدعو 

وقد يعكس . ذلك وال تنظروا إىل انفسكم مبنظار االستعالء واالستكبار عليه ألنك أنت تنظر أنه دونك يف العلم



هو القضية فيبدأ الشقاق ويبدأ النزاع وحيصل من وراء ذلك هذه األمور اليت ى عنها الرسول عليه السالم يف هذا 
ال تدابروا وال تباغضوا وال تحاسدوا وكونوا عباد اهللا اخوانا وال يحل لمسلم ال تقاطعوا و ( احلديث الصحيح 

هذا اهلجر جيب قطعُه وإاؤه هذا احلديث يف الواقع من رمحة اهللا عزوجل على  )أن يهجر أخاه فوق ثالث 
ا وحسدها يف عباده ألنه مل مينع اهلجر مطلقاً فقد افسح اال لبعض النفوس املريضة أن تشفي غيظها وحقده

ظرف ثالثة أيام يكفي اإلنسان أن يروي غيظ نفسه ذه الثالثة ايام ُمسح له بذلك ولكن إذا جاوزها فقد 
ارتكب احلرام وكما سيأيت يف بعض األحاديث الصحيحة أنه بذلك أي إذا جاوز األيام والثالثة اليت مسح له 

ال يحل لمسلم ( احلديث اآلخر بعد قوله عليه السالم جاء يف . الشارع فيها باملقاطعة فهو يستحق دخول النار
أي إذا كان من  )أن يهجر أخاه فوق ثالثيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسالم 

الصعب على هذا املسلم الذي هجر أخاه ثالثة أيام ترخصا ولكنه مل ينس هذا الوعيد الشديد من النيب صلى اهللا 
 حيل له االستمرار بعد ثالثة أيام فأقل ماينجو من اهلجر والوعيد املرتتب عليه أن تتحقق املودة عليه وسلم أنه ال

تهاجرين بعد ثالثة أيام اليت كانا فيها املتهاجرين فوراً مباشرًة يكفي للخالص من هذا الوعيد بأن يبدأ أخاه 
ُ
بني امل

ة والزيارة وحنو ذلك وكما قيل أول الغيُث قطُر مث بالسالم وبعد ذلك فالسالم جير الكالم والكالم جير املود
هاجرة . فال اقل من أن يبادر املسلم أخاه الذي هجره يف ثالثة أيام بالسالم .ينهمر

ُ
ويف ذلك اخلالص من وعيد امل

حٍق استمعوا هذا النص النبوي من النيب صلى اهللا عليه  وسلم ومافيه من الوعيد ملن يهجر أخاُه بغري . لثالثة أيام
فيغفر (  -أعطونا شوية هي باهللا  - )تُفتح ابواُب الجنِة يوم االثنين والخميس ( قال صلى اهللا عليه وسلم 

هذا حنن نستبشر به خرياً ألننا حنن الُدعاة إىل التوحيد وحنن الذين نرفع راية  )لكل عبد الُيشرك باهللا شيئاً 
نوٍع من أنواع الشرك فأنا أظن أننا دخلنا اجلنة فوراً دون حساب  الدعوة إىل التوحيد وإىل نبذ اإلشراك باهللا يف أي

ليس األمر كذلك امسعوا هذا احلديث . وال عذاب وكما يقال اليوم ترانزيت ألننا موحدون ال نشرك باهللا شيئاً 
لكل تفتح ابواب الجنة يوم االثنين ويوم الخميس فيغفر ( وعوه وحاولوا أن تتمثلوه يف منطلقكم يف حياتكم 

انظروا . عبٍد ال يشرك باهللا شيئاً إال رجُل كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا
يعين اصربوا عليهم ال تغفروا هلم حىت يصطلحا ويعودا  ) ...انظروا هذين حتى يصطلحا . هذين حتى يصطلحا

والخميس فُيغفر لكل عبٍد ال يشرك باهللا شيئاً  تفتح أبواب الجنة يوم االثنين(  ...أخواناً على ُسرٍر متقابلني
مث قال عليه السالم  )هذين انظروا هذين . انظروا. إال رجُل كان بينه وبين  أخيه شحناء فيقال انظروا هذين

وإمرأة باتت .رجل أم قوما وهم لُه كارهون. ثالثة ال ترفع صالُتهم فوق رؤوسهم شيئأً ( يف حديٍث آخر 
إذاً أمر املقاطعة واملهاجرة .أي متقاطعان متدابران )وأخوانمتصارمان .وأخوانمتصارمانوزوجها عيها ساخط 



واملتاركة بدون مربر شرعي سوى االختالف يف الرأي هذا من آثاره السيئة أّن الصالة ال ترفع إىل اهللا وال تُقبل كما 
ة هذين املتصارمني ال ترفع إىل اهللا فصال. ))إليه يصعد الكالم الطيب والعمل الصالح يرفعُه (( : قال تعاىل 

فجاء . كثرياًماتقع املقاطعة واملصارمة مبا خيطر ببال اإلنسان من الظنون واألوهام جتاه اخيه السلم.تعاىل وال تقبل
إياكم وظن ( فيقول عليه الصالة والسالم .هذا احلديث األخري ليحذرنا وينهانا عن أن نظن باملسلم ظن السوء 

ذب الحديث وال تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا وكونوا عباد اهللا أخوانا كما فإن الظن أك
يف أول احلديث ينهانا عن الظن باألخ املسلم ويعلل ذلك بأنه أكذب احلديث أن  )أمركم اهللا تبارك وتعالى 

ك على ذلك برهان ُجييز لك تقول فالن كذا وفالن كذا وليس عندك على ذلك برهان من اهللا أوال مث لو كان عند
فال جيوز لك َأْن تستغيبه بل عليك أن تُبادر كما قلنا يف أول الكلمة هذه إىل نصحه . أن تظن بأخيك ظن السوء

وكثرياً مايدفع سوء الظن هذا املسلم املسيء ظنُه بأخيه . وإرشاده وتوجيه الوجههالىت تراها أنت مطابقة للشريعة
خالفات اليت عطفها الرسول عليه السالم على املنهي من الظن باملسلم بقوله وال إىل ارتكاب هذه امل.املسلم

جتسسوا وال حتسسوا التجسس هو تتبع اخطاء املسلم بغمزه وملزه والطعن فيه والتحسس بعض العلماء يقولون 
حيان أن نقيم إما مبعىن واحد ولكن احلقيقة أن التحسس له معىن غري معىن التجسس ألنه ال يصح يف بعض األ

اذهبوا فتحسسوا من (( لفظة التجسس مقام التحسس ففي القرآن الكرمي قول يعقوب عليه السالم لنبيه 
فالتحسس هو تتبع أخبار الشخص واالستماع إىل ذلك فهنا التحسس كأنه يف احلديث أخص من  ))يوسف 

فالرسول صلى اهللا عليه . وحدهأما التجسس ففي الشر .التجسس يكون يف اخلري ويكون يف الشر. التجسس
وسلم يف هذا احلديث ينهي عن األمرين ينهي عن تتبع أخبار اإلنسان وعن التحسس عليه ألن األمور مبقاصدها 

لذلك ال جيوز . أما التجسس فليس فيه خريإطالقاً . فإذا كان املقصود من التحسس الوصول إىل اخلري فال بأس فيه
وال تحسسوا ( ديث املسلم بقصد تتبع اخلطأ والعورة وإيقاعه فيما ال يرضاه للمسلم أن يتحسس وأن يستمع حل

وملاذا حيسد اإلنسان أخاه السلم هذا أمرمع األسف الشديد يكاد يكون مفطوراً يف اإلنسان أقول  )وال تحاسدوا 
يكون مفطوراً  ولذلك قلت يكاد, يكاد ألين ال أعتقد أن اهللا عزوجل فطر اإلنسان على أن حيسد أخاه املسلم

لكثرة ما يغلب على الناس من احلسد واحلقيقة أن داء احلسد داء عضال وكثرياً ما يظهر بني األغنياء الغناء املادي 
مث يكون ذلك سبباً لدخول البغضاء . املايل والغناء العلمي فالغين ماًال ُحيسد من مثله والغين علماً ُحيسد من مثله

وال تحسسوا وال تجسسوا وال تحاسدوا وال تباغضوا ( ل عليه السالمتأديباً بني املتحاسدين فيقول الرسو 
واعتصموا بحبل اهللا جميعا وال (( يعين يف قوله تعاىل  )وكونوا عباد اهللا أخوانا كما أمركم اهللا تبارك وتعالى 

ليت أشعر أننا حباجة إىل فهذه كلمة وموعظة نسأل أن ينفعنا اهللا ا وأن حيقق فينا اإلخوة الصادقة  ا ))تفرقوا 



وسبحانك اللهم وحبمد أشهد أن ال إله إال . نسأل اهللا عزوجل أن يعيننا على طاعته وبكل ماأمر. حتقيقها مجيعاً 
  .أنت أستغفرك وأتوب إليك

  بالنسبة ملن تعمد اإلفطار يف رمضان بغري عذٍر هل هناك دليل على إلزامه بالقضاء :السائل 
السؤال يف هذا احلدود ليس هناك وال ميكنه القضاء وهو آمث إال أن يتوب إىل اهللا كتارك إذا كان . ال :الشيخ 

  الصالة عامداً متعمداً 
  .جزاك اهللا خري  :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 
وبالنسبة للبول الرذاذ اللي يأيت على اإلنسان أحياناً حيتاط له وال يستحم هل هذا يدخله يف وعيد قوله  :السائل 

  ) ...إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير ( السالم عليه 
  إذا كان كما تقول حيتاط ال يدخل وليس معىن ذلك أنه ال يؤمر بأن ينظف ثوبه :الشيخ 
  ُحكم الصالة هنا :السائل 
  .أخذت اجلواب وهو جيب أن ينظف ثوبه مادام يستطيع إىل ذلك سبيًال  :الشيخ 
ى نفسها أو على جنبيها أو على رضيعها هل تُلزم بالقضاء والكفارة أم املرضع واحلامل اليت ختشى عل :السائل 

  تُلزم بالقضاء أم تُلزوم بالكفارة أم ال تُلزم بشيء ؟
  ال بد إن مل تصم فعليها كفارة أي نعم :الشيخ 
  .سؤال آخر :السائل 
  نعم مسعت متكلماً  :الشيخ 
درس الشيخ درس عام ماكان على شخص معني  أن ...هو يقول باحلرف الواحد أن الشيخ مقصد  :السائل 

  ...يعين الدرس ماكان خاص كان نصيحة عامة وليس لشخص معني 
  .طبعاً  :الشيخ 
  .أنا فهمي واستنتاجي املقصود أبو العبد :السائل 
  .أما إذا واحد منكم عنده شيء مايف مانع نبحث وجهة نظره.هو الذي يقول أبو عاصم هو الذي نريده :الشيخ 

  الشيخ احلمد هللا صدره واسع وهو والدنا الكبري والزم نضع النقاط على احلروف :ئل السا
الشيخ قال أنه القصة اللي صارت مثًال حبيث أنه واحد منكم يرد أن يدرس والثاين ال يرد فمثل هذا  :السائل 

  يكون سبب االختالف



  قد يكون من أسباب اخلالف صحيح أم غري صحيح :الشيخ 
  اً قد يكونطبع :السائل 
  فإذاً  :الشيخ 
  ولكن أُريد أن أفهم هل وصلك كالم عن هذه القضية بالذات :السائل 
  شو مك أنت ليش تبحث عن قضية صارت شايف الروائح هذه اللي جاي اآلن :الشيخ 
  ...هذا يثري  :السائل 
  شو مك بالقضية القضية شوف أنت شو بصري :الشيخ 
  اإلزعاجخلينا ننقل من هذا  :السائل 
  القضية ملا بدك تثريها موضعية شخصية بدها جملس قضاء فهل أنت تريد أن تثريها قضائياً؟ :الشيخ 
  ال :السائل 
  طيب :الشيخ 
  بس أنا اللي حبيت أقوله يعين أنه إذا كان نفس القصة واصلة بتكون واصلة خطأ بناءاً على هذا الكالم :السائل 
  ب بضرك أنت املوعظة ؟ياأخي إن كان خطأ أو صوا :الشيخ 
  ال مابضرين :السائل 
ولذلك حنن ما أثرنا قضية بعينها وذاا  ...فإذا ملا بدك تصحح حنن نعرف وما آفة األخبار إال رواا  :الشيخ 

مث نقابل أقوال بعض قضاء . وشخصها ألنه حينما نريد أن ندخل يف هذا املوضوع ال بد أن أمسع من زيد مث بكر
  .األسف مايف داعي  يعين قضاء مع

بالنسبة للمرأة إذا كان لبسها حالياً متكامل من ناحية الشرع وحاطة على رأسها إيشارب وكل شيء  :السائل 
وزوجها يريد يلبسها مخار هي بتقول حالياً ما منتشر اآلن هذا الشيء حىت ألبسه يوجد بعض النساء وزوجها 

  ُمصر فالسؤال فهل عليها أن تطيعه ؟
  يأمرها بطاعة اهللا أم باملعصية ؟ :الشيخ 
  طبعاً طاعة اهللا :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  لبس اخلمار من طاعة اهللا :السائل 
  إذاً أنت تقصد باإليشارب غري اخلمار :الشيخ 



  طبعاً اإليشارب تلبسه حالياً ما تلبس اللباس الكامل طبعاً اخلمار تغطية الوجه :السائل 
  ال جيب أن توضح سؤالك أنت بتقول أن هذه املرأة تضع اإليشاربال ياأخي على كل ح :الشيخ 
  نعم :السائل 
طيب شو الفرق عندك بني اخلمار واإليشارب هي تلبس اإليشارب وتأىب من زوجها أن تلبس اخلمار  :الشيخ 

  مش هيك
  نعم :السائل 
  شو الفرق عندك بني اإليشارب واخلمار :الشيخ 
  عرها أما وجها بائن أما اخلمار بكون الوجه متدارياإليشارب مسرت على ش :السائل 
وليضربن بخمرهّن (( اخلمار ال يعين سرت الوجه اخلمار كما يف القرآن الكرمي . اخلمار أخي أنت خمطئ  :الشيخ 

مش على وجوهن على جيون واجليب هو هذا فتحة القميص فهي بتلف اخلمار على رأسها  ))على جيوبهن 
اخلمار ال يعين تغطية الوجه . تعملها حنن وبرتميها على صدرها حىت ال يظهر شيء من صدرهامثل احلطة يلي مس

حىت يستعملوا  ...إال إذا أراد اإلنسان سواء كان رجل أو امرأة فنحن نرى بعض األعراض يف أيام احلر الشديد 
للخمار تفسرياً خطأ بأنه  يغطي  اخلمار لغًة هو غطاء الرأس فإذا أنا أستطيع أن أفهم من تفسريك. حرارة الشمس

  أفهم من سؤالك أن هذا الزوج يأمر زوجته بأن تغطي وجهها هكذا تريد ؟. الوجه
  نعم :السائل 
آه ال شك أن هذا أمر من الزوج ليس باملعصية وإمنا بالطاعة وإن كان هذا السرت للوجه ليس فرضاً وإمنا  :الشيخ 

فكيف وهو . فهي عاصة,زوجته بأمر ُمباح فلم تطعه فهي عاصية لكن لو الزوج أمر. هو مرغوب فيه مستحب
  فيجب عليها تسرتوجهها. يأمرها بطاعة اهللا عزوجل ومبا هو األفضل عند العلماء مجيعاً أال وهو سرت الوجه

  جزاك اهللا عنا كل خري :السائل 
  .وإياك  :الشيخ 

تفسري أن يكون هذا مغطي الصدر فهل هذا ال ))يضربن بخمرهن على جيوبهن (( بنفس املسألة : سائل آخر 
  .اإليشارب ذا الشكل بدون مايكون على الصدر جيزئ 

  هنا يعود البحث هل اخلمار يعين مقصود بذاته أم أي شيء سرت ما يسرته اخلمار ماشي احلال :الشيخ 
  نعم :السائل 
يؤدي وظيفة اخلمار وأنا يف اعتقادي  وكذلك اجللباب يقال فيه ما يقال يف اخلمار فاإليشارب إذا كان :الشيخ 



ألنه يف كثري من األحيان اإليشارمبا هو عاض على الرأس بتحرك بتزحزح بينما اخلمار الذي يُلف . ليس كذلك
على العنق وعلى الرأس يصبح قطعة واحدة بالنسبة للراس فال يؤدي اإليشارب وظيفة اخلمار بواقع اليوم يعين مع 

اجللباب وهو البانطو الطويل أيضا ال يؤدي وظيفة اجللباب الشرعي إما ألنه قصري وإما ألنه أنه ما يسمونه اليوم ب
ضيق وإما ألنه حيجم وهكذا فال بد من أن يكون الثوب الذي تسرتبه املرأة بدا واسعاً وصفيقاً وال يشف كما 

  .مارخالصة القول اإليشارب ال يؤدي وظيفة اخل. هو مذكور يف حجاب املرأة املسلمة
  املرأة مكشوفة القدمني ماحكم صالا ؟ :السائل 
. أنا أرى أنه ال بد أن تسرت أن تلبس قميصاً سابغاً لظهور قدميها لثبوت ذلك عن بعض أمهات املؤمنني :الشيخ 

  لكن إذا ظهر باطن قدمها وهي ساجدة مثال فال بأس من ذلك
  أما ظاهر القدم؟ :السائل 
  فال بد من السرت :الشيخ 
  وإن تعمدت الكشف هل تبطل الصالة :السائل 
  ))ال يقبل اهللا الصالة حائٍض إال بخمار (( . إذا تعمدت فالصالة غري مقبولة :الشيخ 
  اجلراب هل يكفي لسرت القدمني ؟ :السائل 
ياهللا . فهو إن مل يشق فهو يصفُ . ال يكفي ألنه داخل يف نفس الشرط السابق ال يشف وال يصف :الشيخ 
  اتفضلو 

  يف ناس مامه أن يسقط من الطعام :السائل 
  اإلسقاط ؟  :الشيخ 
  ... :السائل 
  هذا برأي ال بد منُه لكن كانك تعمل من إباطه يعين :الشيخ 
  حناول جهدنا :السائل 
  نعم حناول جهدنا  :الشيخ 

  اآلن يتناولون الشيخ والطلبة وجبة طعام 
  ...استعار  الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان قد :الشيخ 
رجل كان يف معصية اهللا وله أموال كثرية مث تاب إىل اهللا بعد سنوات، فهل يلزم بدفع زكاة السنوات  :السائل 

  املاضية ؟



  نعم يلزم :الشيخ 
  وإن كانت كثرية ...ال بد  :السائل 
  ...وإن كانت أمواال أكثر تكون الزكاة  :الشيخ 

  هو حاجج ملتزم بالصالة لكن مشغل عنده بناتواحد فاتح حمل جتاري طبعاً : أبو ليلي 
  اهللا حيفظه :الشيخ 

  طبعاً هذا ال جيوز إيش حكم هذا الرجل ؟: أبو ليلي 
  يطلقهم بالثالثة :الشيخ 

  .وإذا ماطلقهم ما اراد ؟ : أبو ليلي 
  يكون عاصيا :الشيخ 

  .يكون عاصيا طيب : أبو ليلي 
يعين مثًال . ضنا اردنا ننصح بعض البنات بلبسهم أو بالصالة جائزحنن عندنا حمالت جتارية لو افرت : أبو ليلى 

بتفوت بنت عندنا باحملل ولباسهم مش من الكاسيات العاريات وهن مابنزعجوا من الكالم أو النصيحة هل جيوز 
  أن أجلس معها و أنصحها ؟

  وحدك؟ :الشيخ 
  ...: أبو ليلي 
  بقول لك ال :الشيخ 

  وحدي يف احملل والناس داخلني طالعني طيب أنا موجود: أبو ليلي 
  ال حنن بنخاف عليك  :الشيخ 

  ال ميكن هذا بإذن اهللا: أبو ليلي 
  ...تقول مش ممكن : احلليب 

  يعين أنا دائماً بإذن اهللا يف صراع بيننا وبني الشيطان ودائماً دائماً قاضني على الشيطان: أبو ليلى 
  ...أنت فيك الربكة  :الشيخ 
  بضحك الطلبة ...وز تغمزك غمرة وحدة وي ا جب :الشيخ 

  بإذن اهللا ال بإذن اهللا: أبو ليلي 
  أنت أخذت اجلواب وخالص : احلليب 



  حىت لو فرضنا موجود موظف يف احملل لكنه يتكرر يدخل وخيرج وبعدين عنا زبائن بدخلو أو خبرجوا: أبو ليلي 
  .يكون عون لك على طاعة اهللا  حىت. الزم يكون واحد صاحل وقرينك من اجلن :الشيخ 

  بالنسبة للعنة ياشيخ كلما رأينا طبعاً من النساء الكاسيات العاريات ممكن نلعنهم أو ال جيوز: أبو ليلي 
  لو كان الذكر الصويف مشروعاً هو اهللا اهللا اهللا اهللا بتقول ال :الشيخ 

  ال: أبو ليلي  
إىل  ...اللي بسموه الذكر باالسم املفرد وهو اهللا اهللا اهللا اهللا  حنن ننكر الذكر الصويف ...مافهم علي  :الشيخ 

  .لو كان مشروعاً ننكره عليهم . آخره
  طبعا. ال: أبو ليلي 
  بننكر. طيب فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة اهللا عليك لعنة اهللا عليك لعنة اهللا عليك :الشيخ 

  ال: أبو ليلي 
الذكر الصويف فما بالك مابني آونة وُأخرى تشوف واحده متربجة  هذا لو كان هيك باالتصال مثل :الشيخ 

  وتقول هلا لعنة اهللا عليك مافيها تكرار وما فيها إشكال 
  أحيانا ممكن تلفت النظر فأنت تلفت وجهك ملكان ثاين وبتلعنها: أبو ليلي 
  سمعها ؟أنت كأنه سؤالك مش واضح أنت بتقصد هل جيوز لعنها حبيث نسمعها أم ال ن :الشيخ 

  ال مانسمعها: أبو ليلي 
  طيب إذا شو اإلشكال قول سبحان اهللا سبحان اهللا سبحان اهللا لعنة اهللا عليك لعنة اهللا عليك :الشيخ 

  يف نفس املوضوع جاء يف احلديث صيغة األمر فالعنوهن فهل هذا يدل على الوجوب؟: سائل آخر 
هنا ترد قاعدة وهي أن األمر إذا كان  ...لكن  )لعونات فالعنوهن فإنهن م( طبعاً يدل على الوجوب  :الشيخ 

ال تكونوا لعانين ، فاللعانون ال يكون شهداء يوم القيامة ( واللعن كقاعدة منهي عنه . للنهي فال يفيد الوجوب
يكن فما دام أن األصل يف اللعن النهي مث جاء األمر به يف مكان ما فمعىن ذلك ال يُفيد الوجوب إمنا اجلواز ول )

  .األمر كذلك
  يعين ال يشرتط هذا يف احلديث :السائل 
  ال هذا يؤخذ من عموم النصوص :الشيخ 
فالعنوهن ليس للوجوب وإمنا للجواز وللتأديب مع األسف أما تأديب امللعون مباشرة إذا كان من املمكن  :الشيخ 

   مثل ذلكإمساعُه أو تأدب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع يف نفسه يف أهله يف



  يعين ممكن إمساعها :السائل 
  أنا قلت لك هذا يف اتمع اإلسالمي ممكن وجمتمعاتنا اليوم ال ميكن :الشيخ 
  يعين ال ُنسمعها اللعنة :السائل 
إذا كنت برتيد من جيب لك صورة خيالية بتعجبك إذا كنت ماشي يف الصحراء ورأيت امرأة متربجة  :الشيخ 

  )األخوة يضحكون ( لعنة اهللا عليك وأنت وأنت مش معروف من أنت وأنت متلثم بتقول هلا
  بصري مرات نكون راكبني يف السيارة وهي متشي على األرض فنلعنها ومنشي :السائل 
  )يضحك األخوة الطلبة ( هذا ُجنب  :السائل 
  ...ممكن وممكن يقع وراء شيء فتأخذ رقم السيارة مثًال  :الشيخ 
. يعين مثًال بزعل أنا من ابين فبقول له اهللا يلعن النصارى واليهود, ارى واليهود لو لعناهمبالنسبة للنص :السائل 

  هل هذا جائز ؟
  ال ذا املسألة هو لعن الكفار جائز لكن ذه املسألة ال جيوز  :الشيخ 

  هو طبعاً مايف أحكي له شيء فيعين إما بلعن الشيطان أم بلعن النصارى واليهود: أبو ليلي 
أعوذ باهللا من " ال ال تلعن الشيطان وال اليهود خاصة لعن الشيطان بنبسط منك إذا لعنته وإمنا تقول  :شيخ ال

  "الشيطان الرجيم 
  .اهللا أكرب  :السائل 
تدور رحى اإلسالم لخمٍس وثالثين أو ( وعن عبد اهللا بن مسعود مرفوعاً : سؤال عن معىن احلديث  :السائل 

وثالثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً قلت  لسٍت وثالثين أو لسبعٍ 
  .رواه أبو داود )أمن بقي أو من مضى؟ قال مما مضى 

  مما بقي أو مما مضى :الشيخ 
  نعم :السائل 
  صحيح: احلليب 
  .لكن أنا أشكل علي اللفظ اآلن كيف مما مضى :الشيخ 
  ن صدقاً وإن كذباً فما اعتذارك من قوٍل إذا قيل هم مجاعة فوضويني بقولوا عن السلفيني إ :الشيخ 

  يضحك الطلبة 
  بقول يف منه :السائل 



  نعم :الشيخ 
  يف منهُ  :السائل 
يف منه آه ومن الفوضى ثالثة أربعة حبكوا وهم إذا كانوا بآمنوا بشيخهم إميان الصوفية بشيخهم كنا  :الشيخ 

  شايف لكن مابآمنوا هذا اإلميان احلمد هللا. سة ستة على عدد السائلنيبتقول و اهللا له اذان أربعة مخ
  ...على كل حال ياشيخ أنا برئ ألنه أنا هذه األسئلة البسيطة من وقت ماجئنا  :السائل 
يا أخوانا احرصوا على أن تكونوا نظاميني أكثر من غريكم ألنه دعوتكم احلق وكافية أن  ...ما عدلتها  :الشيخ 

ه حق فما بالكم إذا انضم إليها ماليس حبق فحافظوا على النظام وترك الفوضى فإذا واحد يريد أن تظهر ألن
يسأل إن شاف غريه ساكت فليحركها فيسال أما اثنان ثالثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ وإذا كان هو شاعر هو 

  .إن شاء اهللا . شارةأنه ما شاء اهللا يف محاس السؤال وطلب العلم فإذاً باإلشارة واحلر تكفيه اإل
  


